Ledermøter i Oppland 9. og 10. januar 2013
Lokallagsledermøte i Valdres/Vestoppland 9. januar 2013 på Nordsinni Bedehus, Dokka

19 frammøtte, 13 lag var representert. (Øye, Snertingdal, Søndre Land og Hadeland hadde ikke
anledning til å møte)
Velkommen og litt info fra Pål Kjorstad
Frammøte fra lokallagene og oppsummering fra orienteringene fra lokallaga.
Vang: Frank Tommy Jacobsen
11 medlemmer i laget og alle saueholdere er medlemmer. Felles lokallagsstyre og beitelagsstyre. 1
medlem har geit. Ny organisering har krevd ressurser siste året. De har fått god hjelp fra kommunen.
Felles sauedag i Valdres. Sauekontrollrådgiver deltok på årsmøte i 2012. Ullinnsamlinga i kommunen
organiseres av Vang.
Austvang: Andris Kongslien
Laget ligger i le for rovvilt. Tapene på utmarksbeite er svært lave. Tapsprosent ca 3, mens nabolag er
opp i 12-13. 4 små beitelag i Vang kommune. 1 lag er ikke medlem i NSG, slik at det er 3 lokallag. 2
nye medlemmer i året og en har sluttet.
Vestre Slidre: Gunnar T. Breivik
Laget har ingen aktivitet. Det er 20 medlemmer. Gunnar Breivik sier han vil foreslå at laget legges ned
og medlemmene melder seg inn i nabolag. På årsmøte i lokallaget ble det en presentert nytten av
sauekontrollen. Viktig at en får fram at sauekontrollen gir økonomisk gevinst i tillegg til
dokumentasjon og grunnlag for avlsarbeidet.
Øystre Slidre: Arnfinn Beito
År med store tap på utmarksbeite. Sliter med dårlig økonomi både i lokallaget og beitelaget.
Beitelaget er skyldig 106.000 i moms ved årsskifte. Det er i overkant av 30 saueholdere i laget.
Krevende situasjon rundt rovviltproblemene. Alle 6 styremøtene har vært sterkt preget av
rovviltsaker. Stor innsats ift åtejakt, men det er krav om godkjent slakt for å legge det ut som åte.
Stor oppslutning om lokallaget og en sammenspleiset gjeng. Håper rovviltnemnda vedtar uttak av
jerv i løpet av vinteren 2013. Kollektiv klage på vedtak om erstatning på erstatningsoppgjøret på
grunn av for lav erstatning og for stor egenandel ut over normaltapet. Sammen med de andre laga i
Valdres ble det arrangert sauedag m/kåring og visning av værene i ringavd 55. Et stort arrangement
som samlet mer enn 100 saueholdere i Valdres. Arrangementet kostet kr 20.000.
Nord Aurdal: Ragnhild Mobæk
Liten aktivitet 32 medlemmer, men 75 saueholdere i kommunen. Kollektiv utmelding det året
kontingenten gikk opp for noen år siden. Ullinnsamling, fagkveld med fest for alle saueholdere i
kommunen. Tema på fagkvelden var utvekslingsstudenter som hjelp i lamminga og sauens intelligens

var blant temaene på dagen . God økonomi laget. Jobber med å styrke samarbeidet. 5 sankelag i
kommunen, men lite samarbeid mellom lokallag og sankerlag. Stemningen på veg opp.
Etnedal: Jon Olav Espeliødegård
11 saueholdere i Etnedal. Liten aktivitet i laget, og liten oppslutning om tiltak. Vurdert sammenslåing
med Sør-Aurdal. Felles styre for beitelaget og lokallaget. Egne regnskap for begge med felles
årsmøte. Lite tap av beitedyr. Utfordring med sau på beite i område er gjerding mot innmark. Lite
samarbeid og langt mellom sauebrukerne. Det gjør at det ikke er samarbeid om sanking og gjerding
mm. Utfordring med konflikter ift sau som trekker inn på innmark. For sauenæringa er gjerding mot
innmark ei utfordring, det samme er med hytteutbygging og vedtatte reguleringsplaner.
Vestre Toten: Johannes Hubred
Lokallaget har ikke felles styre med beitelaget. Medlemmene er delt på 3 ulike sankelag. Lavt sauetap
i Vestre Toten. Har ikke så langt hatt store tap pga fredet rovvilt. Ulv har trukket gjennom området,
men mest utenom beitesesongen. Noe tap pga gaupe. Lokallaget gjennomfører ullinnsamling. I 2012
ble det arrangert fagdag med kåringssjå. Første gang det er arrangert kåringgsjå i Vestre Toten. 66
lam ble vist og 42 kåret, fordelt på 8 raser. Faginnslaga var elektronisk overvåking, informasjon fra
Mattilsynet og sluttfôring av lam. 1 nytt medlem i 2012 og 8 nye medlemmer i 2011.
Vardal: Arne Aasstuen og Halgeir Snuggerud
Lite lag, beiteområde på Vardalsåret. Satt opp sperregjerde mot riksveg 33 og sperregjerde mot
annen eiendom. Vellykket med strømgjerde, men viktig å legge ned tråden på vinteren pga snø. Bra
dugnadsinnsats fra laget medlemmer på felles gjerde. Av 1500 slipte dyr, ble 57 tapt siste sesong. Har
egne kadaversøkhunder innen laget. Brukes i vaktopplegg sammen med øvrig tilsyn. Mye tilsyn rett
etter beiteslipp. Vurderer fusjon med et nabobeitelag.
Kolbu: Anita Schjøll
40 medlemmer. 28 med sau og flere starter med sau. Har mindre tap enn tidligere år. Har organisert
med lønnet tilsyn. Men, det er vanskelig å finne tapte dyr og få dokumentert tap. Mye arbeid med
endring av organisasjonsform.
Østre Toten: Kjetil Fangan
23 medlemmer. 18 med sau. Tap på 5,3% av sau på utmarksbeite. Gjerdeprosjekt mot innmark. Har
siste 2 år satt opp 1,8 km. Har etablert saltfeller. Har hatt lønnet tilsyn i 200 timer. Er usikre på
effekten.
Toten III: Ole Bjørn Thorsteinshaugen
31 medlemmer med sau og ca 40 medlemmer totalt. Satt opp 1600 meter sperregjerde. Gjerdet
mellom 5-800 meter mot almenninga. Tregjerde med skråstilte bord. Har 42 saltfeller og 10
sankeanlegg i beiteområde. Stor effekt av saltfeller i samlinga. Stor egeninnsats, men fornøyd med
tilskudd fra organisert beitebruk.
Nordre Land: Hans Erling Ringvold

Organisasjonsform har vært av oppgavene i 2012. Rovviltutfordringene er utfordrende. Gaupa er
krevende, kongeørna er aktiv. Det hjalp med uttak av bjørn siste året. Jerv observeres i
grenseområdene til beiteområdene eller som streifdyr gjennom. Laget arrangerte sammen med
kommunen møte med beite og gjerdehold. Jordskiftedommer orienterte om lov og rett knyttet til
gjerdeloven m.flere. Mattilsynet deltok også på møtet. Varierende oppslutning fra medlemmene,
både ift lagsvirksomhet og arrangementer. Prøvd å holde fagdag med småretter av sau. Organiserer
transport av kåring av værlam og indeksværer. Leveres fraktfritt til medlemmene. Prøver å informere
om ulike ordninger, blant annet kadaverhenting, melding til Mattilsynet om sjøldaue dyr.
Oppslutningen om lokallaget kunne vært bedre. Fortsatt noen som ikke er medlemmer. Det er holdt
kurskveld med tema ullbehandling og det er under arbeid kurs for å øke oppslutningen om
sauekontrollen. Kadaverhundkurs der 1 fikk godkjenning med egen ekvipasje.
Biri: Håkon Rogne
Beskjedne tap på utmarksbeite. Det er registrert streifdyr gjennom område. Av oppgaver i året som
har gått har det vært mye arbeid ift endring av organisasjonsform fra BA til forening. Det gjelder både
beitelaget og lokallaget. Det er enighet om å etablere et felles beitelag for sau og storfe i Biri, men så
langt ikke gjort. Grilldag på sommeren, kåringssjå og fagmøte på vinteren. Sist vinter var temaet
fôring, da søyene var i dårlig hold og det også var dårlig grovfôrkvalitet. 51 medlemmer på nyåret. 33
buskaper i område og mange er husstandsmedlemmer. Ift beitebruk, så har det vært noe konflikt
med beitedyr som trekker inn på innmark. Siste året har det vært litt utfordrende med storfeflokker
som trekker inn på innmark. Det er satt i gang tiltak ved å sette opp sperregjerder. Ca 15 km med
gamle “åsgjerder”. Utfordringer med spørsmålet om hvem som har gjerdeplikt. Beitebrukere eller
også de uten dyr? Det er søkt midler til tiltaket over midler til investeringstiltak i organisert
beitebruk.

Innspill til jordbruksforhandlingene.
-

Viktig at alle lokallag jobber mot faglag i sitt eget nærmiljø. Da når vi inn gjennom flere
kanaler. Dette gjennom studieringarbeid etc.

-

Tilskudd til påsettlam – få til en ordning der tilskuddet på slaktesøyer utgår.

-

Driftstilskudd til sauebrukere på lik linje med ammeku etc.

-

Styrking av beitetilskudd og ordninger som kommer inn under ordninger i “grønn” boks.

-

Økning av målprisen må fokuseres for å holde tritt med driftskostnadene i slakteindustrien
og øvrige som leverer tjenester til landbruket.

-

Nedfôring for radioaktivtet. Ordningen har stått stille over mange år. Dette er et stort
problem for de få i Oppland som fortsatt har utfordringen.

-

Styrking av ordninger som støtter økonomisk og regulerer krav til gjerding mot utmark.

-

Mer av jordbruksoppgjøret bør tas over statsbudsjettet og ikke i så stor grad går direkte på
pris til forbruker.

Orientering fra valgnemnda v/Ole Steinde.
Ole Steinde orienterte fra valgnemnda. Ole orienterte om hvem som er på valg i fylkesstyret og de
forslag på kandidater som så langt har kommet og er vurdert av valgnemnda til fylkesstyret.

Orientering fra fylkeslaget v/Pål
-

Målet om 1200 medlemmer i Oppland i 2012 ble nådd, med 1211 ved årets slutt.
Medlemsutvikling i OSG, sett opp mot antall saueholdere i fylkeslaget. Det er fortsatt ca 300
småfeholdere som ikke er medlem. Nedgang i antall geitemelkprodusenter over tid, men
stabilt de siste årene, men melkemengden holder seg.

-

Rovviltsaker: Antall kongeørnreir er i større grad dokumentert. Antall kongeørn ser ut til å
øke.

-

Hva gjør OSG: Avlsarbeid – værring 41/avlsutvalget utfører arbeidet, geitesaker: fagdag geit
og samarbeid mot TINE, Radiobjøllelaget m/elektronisk overvåking, Beitebruksprosjektet,
Rovviltarbeid – utgjør den aller største andel av henvendelser.
Kommentarer til hva vi gjør og hva vi skal gjøre:
- Støtte til ull og klippekurs
- Støtte til vedlikehold av gjerder mot utmark
- Motstand mot at FKT midler brukes til oppgaver SNO burde sørget for i sin jobb

Ellers var det litt tema rundt at det er viktig å sikre en god dialog, gi tilbakemeldinger og ta kontakt. Det
bidrar til forbedring og gjør at vi blir mer "Vi i OSG"
Etablere facebook side i OSG, slik som Hedmark har laget?

Lokallagsledermøte i Gudbrandsdalen 10. januar 2013 på Vertshuset Sinclair, Kvam

17 frammøtte, 13 lag var representert. (Heidal hadde ikke anledning til å møte)
Velkommen og litt info fra Pål Kjorstad
Frammøte fra lokallagene og oppsummering fra orienteringene fra lokallaga.
Fåberg: Hans Bernhard Jahren
Godt og tette samarbeid med Gausdal, framtid sammenslutning? Bra med aktiviteter med sosialt
samvær som bakgrunn, sauefest, ullinnsamling m/kaffe og kaker. Årsmøte m/fagtema fra lokal
krefter, familiedag på midtsommeren. Kåring i Gausdal, godt samlingspunkt og stort sjå – ønske om
en ekstra dommer til smårasene. Høsttmøte sammen m/Gausdal, i år med Jon Sand som innleder.
Rovdyrutfordringene tas i samarbeid med beitelaga.

Gausdal: Berit Leine Kaltoft
Se Fåberg ovenfor, da disse lagene samarbeider om mye (kåring, fest, fagmøter). Samarbeidet med
veterinærene med et møte i forkant av lamminga. Utfordring med mange dårlige utmarksgjerder
mange steder særlig med nedlagte/fraflyttete bruk.
Sel: Hans Roger Solhjem
Kåringa er lagt ned, slik at enkeltbesetninger reiste til Vågå og Lesja med verlam til kåring der.
Arbeidet m/omorganisering og sammenslutning av beitelag.
Øyer: Odd Fossum
Lang og god tradisjon med vårmøte – i år m/tema kopplamsfôring/avvenning. Skalkefest etter NM i
saueklipping 2011. Kåring som vanlig. Opptatt av at å få fylt/tatt ut jervekvota i samarbeid
m/fjellstyret, beitelag, skadefellingslag og andre jegere. Verveutfordring, men skal ta det opp nå i
forkant av lokallagsårsmøte. Dårlig kommunikasjon m/fylkeslaget – leder ikke på mail-lista.
Lesja: Ola Hareland
Årsmøte m/fagtema – i år besøk av Ivar Odnes. Tett og godt samarbeid m/beitesamlaget. Ulv som
hovudfokus i hele 2012. Arrangert sauepøbb i samarbeid m/kommunen. Klippekurset avlyst p.g.a.
liten påmelding. 4 jervebåser i drift. Ønske om støtte til jegere som lykkes med felling, skotpremie
fra fylkeslaget? Møte med ”Find my sheep”, da det er dårlig mobildekning til radiobjøller.
Medlemsutfordring – ikke alle er medlemmer.
Skjåk: Sissel Skogheim
Årsmøte felles med beitelag og fagtema. Arrangert saupøbb. Har hatt fagmøte i forkant av
lammingssesongen. Arrangert seminkurs og 2 kåringer – pels, spæl og NKS, den ene i samarbeid
m/Lom. Pelssauen er i fremgang. Medlemsmøte m/avl og vinterfôring som tema.
N-Fron: Anne Kari Veikleenget
Årsmøte m/temakveld. Organisert: ullinnsamling, kåring, seminkurs og medlemsverving. Planer om
fest og åpen sauegård i lamminga 2013 for folk utenom næringa. Er også opptatt av den svake
rekrutteringen til næringa og vil se på dette i det nye året.
Dovre: Lill Ingun Killi og Hans Magne Killi
Årsmøte m/fagtema – i år med rep. frå FK. Medlemsutfordringer, noen få er ikkje medlemmer i NSG.
Ullinnsamling m/gløgg og pepperkaker, alle møter opp til samme tid da containerbilen kommer.
Arrangert kurs i HMS i samarbeid m/bedriftshelsetjenesten. På seminkurs i Vågå. Kurs med
kadaverhundekvipasjer i samarbeid m/Kjell Smestad.
Lom: Guttorm Myren
Årsmøte og vårmøte i samrbeid m/veterinærer. Har hatt seminkurs. Klippekurset i samarbeid
m/Lesja vart dette året avlyst. Kåring i samarbeid m/Skjåk – utfordring, vanskelig og til dels mindre

oppmøte med kåring i bruksbesetninger da indeksnivået er svakt. Utmarksgjerding, både riving og
vedlikehold støttes og prioriteres gjennom SMIL-midler i kommunen. Østre Toten:
Fåvang: Øyvind Myhrsveen
Godt samarbeid m/Ringebu. Laget har gode tradisjoner der godt miljø preger lagsarbeidet. Det ser ut
som at flere generasjonsskifter nå i den senere tid går bra. Ullinnsamling. Haustmøter, i år m/1 møte
m/Bjørn Høyland og 1 møte med uttak av søylam. Begge møtene med god hjelp av Hans M Hjelstuen.
Har hatt klippekurs m/8 deltakere – mange lokale ungdommer. Kåring på Flyausa med godt oppmøte
og etter hvert fleire småraser. Fårikålfestival i Ringebu i samarbeid m/Ringebu, S-Fron og N-Fron.
Smalahovudkveld for 2. år på rad med fullt hus. Laget har egen hjemmeside.
Ringebu: Kjell Erik Brandstadmoen
Årsmøte m/fagforedrag. Godt samarbeid m/Fåvang på fagkvelder. Vårmøte m/sauekontrollen som
tema. Utfordring med å få ut folk med unntak av Fårikålfestivalen som er populær også blant
medlemmene. Fårikålfestivalen vokser opp som et svært viktig arrangement for sauen i
Gudbrandsdalen.
Vågå: Anders Svare
Årsmøte m/premiering av søye med best livstidsproduksjon for å fokusere på holdbarheten.
Årsmøtet avsluttes m/fest. Ull-levering med ”Dovre-modellen” som basis, alle møter et spesielt
klokkeslett. Laget organiserer fostertelling og har hatt HMS-kurs etter samme mal som Dovre. Har
etter å ha sett at Nord-Fron har pynta ver-bilen m/logo gått til innkjøp av ny ”veidd-buss”. Stor og
god kvalitet på kåringa, kjøpere fra Toten, Valdres og Norddalen. 1 slakta lam blir gitt til
ungdomskoleklasse hvert år, der lammet blir vist frem og delt opp som undervisning til elevene.
Utfordring m/rovvilt – særlig jerv. Har fokusert på og gjort mye m/medlemsverving dette året, men
ennå står det att 6 som ikke er medlemmer.
S-Fron: Lars Ole Auglestad
Styremøte, årsmøte m/veterinær m/fokus på snylterbehandling. Kåring på ny plass – Rudi. Vellykka
både med det praktiske og med godt oppmøte og avsluttende middag. Har vært med i planleggingen
av Fårikålfestivalen. Deltatt/hjelpt til på Sheep o Høy på Rudi.
Øvrige deltagere:
Valgnemnda: Anders Svare (som også deltok som leder i Vågå Sau og Geit)
Styret OSG: Anna Ulmo, Tobias Stubrud og Pål Kjorstad

Innspill til jordbruksforhandlingene.
-

Viktig person i tillegg til de viste på plansjen er Jens Stoltenberg.

-

Sikre markedsordningene og produsent-eide organisasjoner. Redd for at lam kommer ut av
målprissystemet.

-

Sauebruk i nærheten av sanerte geitebesetninger har fått påbud om blodprøvetaking. 45 dyr
er påbudt nedslakta uten kompensasjon p.g.a. byllesyke(?).

-

Kostbar blodprøvetaking i nye avlsbesetninger, da denne må kostes selv.

-

”Tilskuddsøyene” er et problem når markedet skriker etter flere lam

-

Stimulering til produksjonsøkning og rekruttering.

-

Ekstra beitetilskudd til sau m/elektronisk overvåkingsutstyr.

Orientering fra valgnemnda v/Anders Svare.
Anders Svare orienterte fra valgnemnda. Anders orienterte om hvem som er på valg i fylkesstyret,
hvem som har trukket seg og de forslag på kandidater som så langt har kommet og er vurdert av
valgnemnda til fylkesstyret.

Orientering fra fylkeslaget v/Pål
-

Målet om 1200 medlemmer i Oppland i 2012 ble nådd, med 1211 ved årets slutt.
Medlemsutvikling i OSG, sett opp mot antall saueholdere i fylkeslaget. Det er fortsatt ca 300
saueholdere som ikke er medlem. Nedgang i antall geitemelkprodusenter, men
melkemengden holder seg.

-

Rovviltsaker: Bjørnen ST3 ble minnet. Antall kongeørnreir er i større grad dokumentert.
Antall kongeørn ser ut til å øke.

-

Hva gjør OSG: Se pdf av presentasjonen.

-

Kommentarer til hva vi gjør og hva vi skal gjøre: Viktig at resten av samfunnet får kunnskap
om hva vi driver med. Hvis det er nødvendig kan vi nedprioritere internt organisasjonsarbeid
og få ut folk på foredrag i andre sammenkomster – gjerne politiske. Viktig og rett å informere
i lokalmiljøet, også eget kommunestyre. Seminar er mer populært enn årsmøte. Til dels
misnøye med at populært seminarprogram blir arrangert likt med fylkesårsmøtet.

